


Grand AUSTRIA Hotel
Simone Luciani és Virginio Gigli játéka

A huszadik század elején Bécs volt az egyik nagy európai központ. Művészek, politikusok, arisztokraták, polgárok és 
túristák népesítették be a város utcáit és a császár uralkodott mindenek felett.
A modernkori Bécs sűrűjében szállodatulajdonosként próbálhatsz szerencsét. Ehhez bővíteni kell a kis hoteledet és új 
szobákat kell előkészítened. Közben a vendégeid kulináris élvezetekre vágynak. Figyelj, hogy minden egyes vendéged 
kapja meg a megfelelő ételt és italt. Szükséged lehet új alkalmazottakra is.
Mindeközben ne felejts el hódolni a császárnak mert könnyen kegyvesztett lehetsz. Nézz szembe a kihívásokkal és 
tedd kis hoteledet Grand Austria Hotellé!

Csókolom a kezét Asszonyom! Jó napot Uram! A nevem Leopold, ha meg-
engedik én leszek a vezetőjük a Grand Hotelünkben.

A játék elemei

Akciótábla
Játéktábla

4 hoteltábla
(kétoldalas)

9 körsorrend
lapka

4 áttekintőkártya56 vendégkártya

48 személyzetkártya

84 szobalapka 3 színben
12 politikakártya

elülső oldal: szabad szoba hátoldal: foglalt szoba

24 fakorong (a 4 
játékos színében: 
narancs, világoskék, 
szürke)

14 dobókocka

12 császárlapka
1 kuka

1 körjelző

4 győzelmipont-jelző

120 étel és ital
(30 fakocka 4 színben: 
fekete=kávé, 
fehér=torta, piros=bor, 
világosbarna=rétes)

TOVÁBBI AKCIÓK

+1 kocka a választott akcióhoz
(körönként egyszer)

Legfeljebb 3 étel és ital mozgatása a 
konyhádból a vendégkártyáidra

Fakorong letevése a politikakártyára 
a feltétel teljesítésekor

Körönként egyszeri hatású 
személyzetkártya használata

Egy kiszolgált vendég szabad 
szobába helyezése



Vendégkártyák

Személyzetkártyák

Rendelés

Kategória
(az asztal-
terítő színe)

Győzelmi pontok

Név

Jutalom

A hoteled csak úgy lehet sikeres ha minél több 
vendéget csábítasz be és teljesíted a kívánságaikat. 
Amikor egy vendég rendelését teljesíted akkor meg 
fog szállni a hotelben és jutalmat is ad. A vendégek 
elég válogatósak mikor szobát választanak: az 
arisztokraták (kék kártyák) csak kék szobát, a 
művészek (sárga kártyák) csak sárga szobát, és a 
polgárok (piros kártyák) csak piros szobát foglalnak el. 
Csak a túristák (zöld kártyák) örülnek bármilyen 
szobának amit kapnak.
Az elégedett vendég nem csak győzelmi pontokat hoz 
hanem további akciókkal is megajándékoz.

A vendég mindig a legfontosabb! Mi így 
vezetjük a szállodánkat. A boldog vendég 
kivesz egy szobát. Ez az egyetlen módja 
a szálloda kihasználásának és további 
akciók megszerzésének.

Költség

Név

Időzítés

Hatás

A személyzet hasznos lehet a szállodának. Minden 
segítőnek más hatása van: néhányan csak egyszeri 
előnyt adnak az alkalmazáskor míg másoknak 
folyamatos a hatása. Olyanok is vannak akik csak a 
játék végén érnek győzelmi pontokat és persze 
olyanok is akiket csak körönként egyszer használhatsz.

A személyzet lehet segítőkész 
de egy ügyes szállodás képes 
maga is boldogulni ha elég okos.

Hoteltábla
A hoteltáblán van egy kis kávéház három asztallal. A konyhában készülnek el a vevők rendelései és az irodában 
hajtod végre az akciókat és kezeled a személyzetet és a pénzt.
A hoteltáblák kétoldalasak. Az egyik oldalon ugyanaz a szálloda van így mindenki azonos feltételekkel játszik, a másik 

oldal viszont különböző és sokkal nehezebb vele játszani.

csoport

Konyha

Kávéház

A játék kezdetén három szoba van használatra előkészítve.
A szállodában összesen húsz szoba van.
A szobák tíz csoportba vannak rendezve. Egy csoport összes szobájának 
használata értékes előnyökkel jár.

Egy tanács: kezdetben használják az elülső 
oldalt. Könnyebb lesz az élet.

Persze, ki nem szeretne jutalmat? 
Egy jó hoteles mégis csak annyi 
szobát készít elő amennyi kell.



Császársáv
A császársávon 13 hely van, mindegyik alatt egy győzelmi pontértékkel. A 13-ason túl nem lehet menni, minden 
további előrelépés helyett 1 győzelmi pont jár.

Pontozósáv
Minden megkapott győzelmi pontért lépj egy helyet a fakorongoddal a pontozósávon. Bármelyik helyen lehet 
egyszerre több játékos korongja is. Amikor áthaladtál a 75-ös helyen tegyél magad elé egy győzelmipont-jelzőt a 75-ös 
oldalával felfelé. Ha mégegyszer áthaladsz a 75-ön fordítsd meg a jelzőt. A játék végén a jelző értékét add hozzá a 
pontozósávon elért értékhez.

Előkészületek
 Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. Ide kerülnek a vendégkártyák, ezen van a császársáv, 3 hely a 

császárlapkáknak, és 3 hely a politikakártyálnak.
  Tegyétek mellé az akciótáblát a 6 akcióhellyel.
 Tegyétek mellé a kukát és a győzelmipont-jelzőket.
 Válogassátok szét a 4 ételt és italt és halmozzátok a játéktábla mellé.
 A megkevert vendégkártyák pakliját tegyétek képpel lefelé. Ezután a felső 5 kártyát tegyétek képpel felfelé a 

játékostábla megfelelő helyeire.



 Keverjétek meg a személyzetkártyákat és tegyétek a paklit képpel lefelé a játéktábla mellé.

 Húzzatok egy-egy politikakártyát az A, B, és C jelűek közül és tegyétek képpel fölfelé a játéktábla
    megfelelő helyeire.

 Húzzatok egy-egy császárlapkát az A, B, és C jelűek közül és tegyétek képpel fölfelé a játéktábla
    megfelelő helyeire.

 Válogassátok szét a szobalapkákat színenként és halmozzátok a játéktábla mellé.

 A következő számú dobókockát tegyétek az első akciómezőre: 10 kockát 2 játékos esetén, 12 kockát 3 játékos 
esetén és 14 kockát 4 játékos esetén. A maradék dobókockák visszakerülnek a dobozba.

 Vegyétek ki a játékosszámnak megfelelő (a szám a lapkák hátoldalán van) körsorrend lapkákat és a többit 
tegyétek vissza a dobozba.

 Mindenki vegyen magához egy áttekintőkártyát, egy hoteltáblát és 6 választott színű fakorongot. A maradék 
áttekintőkártyákat, hoteltáblákat és korongokat tegyétek vissza a dobozba.

 Mindenki tegye az egyik fakorongját a császársáv 0 mezőjére és egy másikat a pontozósáv 0 mezőjére.

 Mindenki tegye az egyik fakorongját a hoteltáblája pénzsávjának 10-es mezőjére ami azt jelenti, hogy 10 
koronával kezditek a játékot. A maradék korongokat tegyétek a hoteltáblátok mellé.

 Mindenki tegyen a közös készletből egy-egy kávét, bort, tortát és rétest a hoteltábláján található
    konyhájába.

 Mindenki húzzon 6 személyzetkártyát és ne mutassa meg a többi játékosnak.

 A körjelzőt tegyétek a körsáv 1 mezőjére.

Az első játékban használjátok az ajánlott készletet (lásd 11. oldal). 
Válogassátok ki a megfelelő kártyákat majd a maradékot keverjétek meg.

Ezek a korongok később a politikakártyák megfelelő helyeinek jelöléséhez 
kellenek majd.

Mint korábban már mondtam játszhatjátok a bevezető változatot és 
használhatjátok az ajánlott készletet ha szeretnétek.



További előkészületek

Közösen döntsétek el a hoteltáblák melyik oldalán fogtok 
játszani. Az első játékhoz az elülső oldalt javasoljuk (éjszaka). 

Véletlenszerűen válasszatok kezdőjátékost aki 
megkapja az 1-es körsorrend lapkát. Az óra-
mutató járása szerint következő játékos kapja 
a 2-es lapkát és így tovább.
Az utolsó játékossal kezdve (akinél a legna-
gyobb számú körsorrend lapka van) az 
óramutató járásával ellentétes irányban 
minden játékos válasszon egy vendégkártyát a 
játéktáblán képpel felfelé levők közül ingyen és 
tegye a kávézójába. Minden választás után a

megmaradt kártyákat jobbra tolva a húzópakliból tegyetek 
egy új kártyát a baloldali üres helyre. A végére mindenkinek 
lesz egy vendége a kávézójában.
Ezután minden játékos készítsen elő legfeljebb 3 szobát. A 
szobalapkákat vegyétek el a közös készletből és tegyétek a 
hoteltáblátok azonos színű szobáira. A baloldali legalsó 
szobával kell kezdeni majd ezután minden szobalapkát a már 
letett lapkákkal szomszédos helyre kell tenni. A hoteltáblán 
látható árat mindig ki kell fizetni a pénzsávon a korong 
visszafelé mozgatásával.
Mostmár készen álltok a kezdésre!

Egy icipici tanács: készítsd elő mindhárom szobát. Ha 
takarékoskodni akarsz vagy csak skót vagy előkészíthetsz 
három szobát ingyen is.

A játék célja
A játék 7 fordulóból áll. A 3-ik, 5-ik és 7-ik forduló végén császári kiértékelés van. A 7-ik forduló után kerül 
sor a végső kiértékelésre. A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyer.

Tudod, sokféleképpen szerezhetsz győzelmi pontokat: kaphatsz a vendé-
gektől, a császársávról és az elfoglalt szobák után is. A megfelelő 
személyzettel pedig még több pont szerezhető.

A játék menete
Minden forduló kezdetén a kezdőjátékos (akinél az 1-es körsorrend lapka van) dob az összes kockával, szétválogatja 
a kockákat a dobott értékek szerint és a megfelelő akcióhelyekre teszi őket az akciótáblán.
Ezután a kezdőjátékos végrehajtja a körét vagy passzol (lásd ”Passzolás” a 9-ik oldalon).

A saját körödben a következő akciókat hajtsd végre:

1.  Vegyél el egy vendégkártyát a játéktábláról. (nem kötelező)

2.  Vegyél el egy dobókockát és hajtsd végre a hozzá tartozó akciót. (kötelező)

Végrehajthatsz még kiegészítő akciókat (lásd ”Kiegészítő akciók” a 8-ik oldalon).



1) Vegyél el egy vendégkártyát a játéktábláról
A körödben elveheted és a kávézódba teheted az egyik képpel felfelé levő vendégkártyát a játéktábláról. Fizesd ki 
érte a hozzá tartozó összeget (a táblán látható) a pénzsávodon a jelölőkorong megfelelő visszafelé mozgatásával. 
Ezután tedd a vendéget a kávézód egy szabad helyére. Amikor minden hely foglalt nem vehetsz el újabb vendéget.

A játéktáblán maradt vendég-
kártyákat csúsztasd jobbra majd a 
balszélső üres helyre tegyél egy új 
vendéget a húzópakliból.

Elárulhatok egy titkot? Valójában a hotel választja ki a vendégeit. A sikeres 
szállodás csak olyan vendégeket választ akik fellendítik a hotelt. Szóval 
gondold meg, de azért ha lehet szerezz minden körben egy új vendéget. Vigyázz 
mert a vendég mindaddig a kávézóban marad amíg a rendelését nem teljesíted!

2) Vegyél el egy dobókockát és hajtsd végre a hozzá tartozó akciót
Válassz egy akciót amelyiken legalább egy dobókocka van és hajtsd végre. A dobókockák darabszáma egy adott 
akción meghatározza mit vagy mennyit is kapsz az akciótól. Ezután vegyél el egy kockát és tedd a körsorrend lapkád 
legkisebb látható számára.

Az akciók részletesen:

Minden egyes kockáért ezen az akción kaphatsz 1 rétest vagy 1 tortát. Nem vehetsz el 
több tortát mint rétest, de bármilyen kombináció megengedett ami ennek megfelel.

Példa: Három darab egyet mutató kocka van ezen az akciómezőn. A végrehajtáskor 
választhatsz 3 rétest, vagy 2 rétest és 1 tortát.

Minden egyes kockáért ezen az akción kaphatsz 1 bort vagy 1 kávét. Nem vehetsz el több 
kávét mint bort, de bármilyen kombináció megengedett ami ennek megfelel.

Ha az előző akció érthető volt akkor ezzel sem lehet 
problémád – elvégre nem vagy buta.

Minden egyes kockáért ezen az akción előkészíthetsz egy szobát. Vedd el a 
választott szobalapkát a készletből és tedd a hoteltábládra a következő 
szabályok szerint:

 Minden egyes lapka szomszédos legyen egy már lennt levő lapkával.
 A lapka elülső oldala legyen látható.
 Ki kell fizetned az emeletnek (sornak) megfelelő költséget.
 A lapka csak azonos színű szobára tehető.

Amikor a hoteltáblád jobb felső részén található szobára teszel szobalapkát akkor 
azonnal megkapod az adott szobán látható győzelmi pontokat.



Minden egyes kockáért ezen az akción léphetsz 1-et a császársávon vagy a pénzsávodon. 
A lehetséges lépéseket szétoszthatod a két hely között.

Példa: Két darab négyet mutató kocka van ezen az akciómezőn. A végrehajtáskor 
léphetsz 2-őt a császársávon, vagy 2-őt a pénzsávodon, vagy midkettőn 1-et.

Kijátszhatsz 1 személyzetkártyát a kezedből. Minden egyes kockáért ezen az akción 
olcsóbb lesz a kártya 1 koronával. A kártya maradék árát fizesd ki a pénzsávodon a korong 
megfelelő visszamozgatásával. Ha az ár nulla alá csökken nem kapsz pénzt érte.

Példa: Négy darab ötöt mutató kocka van ezen az akciómezőn. Kijátszol egy 6 koronába 
kerülő kártyát, fizetsz érte 2 koronát. Helyette kijátszhatsz bármilyen legfeljebb 4 
koronába kerülő kártyát ingyen.

Fizess 1 koronát és válaszd bármelyik másik akciót (1-től 5-ig). Hajtsd végre az akciót a 
hatot mutató kockák számának megfelelően és nem az adott akción található kockák 
száma szerint!

Példa: Négy darab hatot mutató kocka van ezen az akciómezőn de csak egy a kettes 
akción. Fizetsz 1 koronát és kapsz 2 bort és 2 kávét.

Amikor ételt vagy italt kapsz azt azonnal ráteheted egy vevő rendelésére. A maradékot a hoteltáblád 
konyhájába tedd.

Ez egy általános szabály, mindig érvényes függetlenül attól hogyan jutsz 
hozzá az ételhez és az italhoz.

Kiegészítő akciók
A körödben a következő kiegészítő akciókat hajthatod végre:

 Körönként egyszer fizethetsz 1 koronát hogy növeld 1-el a választott akció kockáinak számát.

 Fizethetsz 1 koronát, hogy a konyhádból legfeljebb 3 ételt vagy italt tehess a vendégeid rendeléseire.

 Ráteheted egy fakorongodat egy politikakártyára (lásd ”Politikakártyák” a 10. oldalon). 

 Használhatod a már kijátszott személyzetkártyádat amelyik ”körönként egyszer” használható. Ha végeztél 
fordítsd meg a kártyát.

 A kiszolgált vendégedet egy szabad szobába költöztetheted. Azonnal megkapod a kártyán látható győzelmi 
pontokat és a vendég által kínált előnyöket. (A használt szimbólumok leírását lásd a 16. oldalon.) Egy 
vendéget csak a vele azonos színű szabad szobába költöztethetsz. Fordítsd meg a szobalapkát a másik 
oldalára, a vendégkártyát pedig tedd a dobópakliba. Amikor egy csoport utolsó szobáját fordítottad meg 
egyszer és azonnal jutalmat kapsz (lásd ”Foglaltsági jutalom” a 10. oldalon).
Ha nincs a szükséges színű szabad szobád ezt az akciót nem használhatod. A vendégek akiknek nem tudsz 
szobát biztosítani, a kávéházadban maradnak és foglalják a helyet.

Az elsőt kivéve ezeket a kiegészítő akciókat akárhányszor végrehajthatod a körödben.

Az nem lenne igazságos ha a gazdag emberek egyszer en megvehetnének bármit ű
amit akarnak.



Miután befejezted a körödet az a játékos következik akinek a legkisebb szám látható a körsorrend lapkáján. 
Következésképpen a kezdőjátékos jobbján ülő két kört fog végrehajtani egymás után.

Példa egy körre:

Ez Dorka köre. Mivel már 3 vendége van így nem tud újabbat a kávézó-
jába invitálni. A 2-es akciót választja (3 dobókocka van ezen az akción) és 
fizet egy koronát, majd 2 bort és 2 kávét kap. Az összes kockát a Bárónő 
kártyájára teszi teljesítve ezzel a rendelését. Kap 5 győzelmi pontot és a 
Bárónőt egy üres kék szobába helyezi el, megfordítva annak szobalap-
káját. Megkapja a felajánlott jutalmat (húz 3 személyzetkártyát és az 
egyiket kijátssza) és a Bárónő kártyáját a dobópakliba teszi. Ugyancsak 
megkapja a foglaltsági jutalmat a 2 győzelmi pontot mert az adott 
csoportban az utolsó szobát adta ki. 

Passzolás

A köröd végrahajtása helyett lehetőséged van egyszerűen passzolni. Ez elég gyakran előfordul ha túl kevés dobó-
kocka van egy akción amit így nem akarsz végrehajtani. Ha passzoltál akkor addig kell várnod amíg az összes többi 
játékos passzol vagy végrehajtja mindkét körét (letakarta mindkét számot a körsorrend lapkáján).

Ekkor az a játékos akinek a legkisebb szám látható a körsorrend lapkáján begyűjti a megmaradt dobókockákat az 
összes akciómezőről, egyet a kukára tesz majd a többivel újra dob. A kockákat a számok szerint az akciómezőkre 
teszi majd végrehajthatja a körét vagy ismét passzolhat.

A játék így folytatódik mindaddig amíg mindenki letakarta mindkét helyet a körsorrend lapkáján vagy nem marad 
dobókocka egyik akción sem.

Példa: Ez Andrea köre. Iszonyúan szüksége van 
új szobákra, hogy elhelyezhesse a vendégeit. 
Sajnos az összes dobókocka elfogyott a 3-as 
akcióról ígyhát passzol és vár az újradobásra. 
Miután a többiek készen vannak a két
akciójukkal, összeszedi a kockákat, egyet elvesz és újra 
gurít. Szerencsére két hármast is dob. Mostmár végrehajt-
hatja az akciót és előkészíthet két szobát.



Foglaltsági jutalom
Amikor egy csoport összes szobája foglalt lesz jutalmat kapsz a szobák száma és 
fajtája (színe) szerint. A hoteltáblán található táblázatnak megfelelően a sárga 
szobákért a császársávon léphetsz előre, a kék szobákért győzelmi pontok járnak, a 
pirosakért pedig pénz. Minél nagyobb a csoport annál nagyobb a jutalom is.
Akkor kapod meg a jutalmat amikor a kiszolgált vendégét, aki beköltözik a szobába 
(megfordítod a szobalapkát). Minden csoportért egyszer kapsz jutalmat amikor az 
utolsó szobalapkát megfordítod a csoportban.

Példa: Bence beköltöztet egy nemest az utolsó szabad kék szobájába elfoglalva így a 
kék csoport utolsó szobáját. Azonnal megkapja ezért a csoportért a foglatsági 
jutalmat: mivel 2 szoba van a csoportban 5 győzelmi pontot kap.

Politikakártyák
Minden politikakártyán van egy követelmény. Amint a körödben teljesíted valamelyik kártya 
követelményét ráteheted egy fakorongodat a kártya még szabad legkisebb számú helyére és így 
megkapod az ezért járó győzelmi pontokat. Egy kártyára csak egy korongot tehetsz.

Ha még nem tudod mik a célok egy adott játékban nézd meg a 
politikakártyákat. Legtöbbször adnak valamilyen ötletet a 
stratégiára. Persze ha jobb terved van akár figyelmen kívül is 
hagyhatod őket.

Tizenkét politikakártya van de minden játékban csak hármat használunk. Ha teljesíted egy kártya követelményét a 
körödben, ráteheted a korongodat a kártyára és azonnal megkapod a győzelmi pontokat. Minden kártyára csak egy 
fakorongot tehetsz.

Itt van a kártyák leírása:

  20 koronád van.                A császársávon a 10-es          Legalább 6 személyzetkártyát           Legalább 12 szobalapkád van
               vagy nagyobb helyen állsz.                játszottál ki.                      a hoteltábládon.

  A hoteltábládon legalább               A hoteltábládon legalább         A hoteltábládon legalább    A hoteltábládon egy szín
  2 sor összes szobája foglalt.               2 oszlop összes szobája foglalt.         6 csoport összes szobája foglalt.    összes szobája foglalt.

  Legalább 3 foglalt szobád van            Legalább 4 piros és 3 sárga         Legalább 4 sárga és 3 kék    Legalább 4 kék és 3 piros
  minden színben.               foglalt szobád van.         foglalt szobád van.    foglalt szobád van.



Egy forduló vége
A 3-ik, 5-ik és 7-ik forduló végén van császársáv kiértékelés (lásd ”A császársáv kiértékelése” lejjebb). A 7-ik kör és 
császársáv pontozása után következik a végső pontozás.
Minden forduló után visszafordíthatjátok a személyzetkártyákat. Ezután a körsorrend lapkákat adjátok tovább az 
óramutató járása szerint a következő játékosnak. Az új kezdőjátékos vegye magához az összes kockát és a körjelző 
koronggal épjen egyet előre.

A császársáv kértékelése
Minden játékos győzelmi pontokat kap annak megfelelően hol helyezkedik el a korongja a sávon. A pontértékek a 
sáv alján vannak feltüntetve.
Ezután mindenki visszafelé lép a korongjával: 3 helyet az első, 5 helyet a második és 7 helyet a harmadik 
kiértékelésnél. Ezután ha egy játékos korongja a sárga mezőben van (vagyis legalább a 3-as mezőn) megkapja a 
császárlapkán látható jutalmat. Amennyiben a 0-ás mezőn van akkor a császárlapkán található büntetést kapja. 

Az 1-es vagy a 2-es mezőn álló korong esetén a 
játékos nem kap sem jutalmat sem büntetést.

A császárlapkák
Összesen 12 császárlapka van de minden játékban csak 3-at használunk. A büntetés rész rendszerint két választást 
kínál fel. Amennyiben az egyik nem lehetséges a másikat kell választanotok. Itt következik a lapkák leírása:

Jutalom: Kapsz 3 koronát.

Büntetés: Vesztesz 3 koronát vagy 5 győzelmi 
pontot.

Jutalom: Húzz 3 személyzetkártyát, válassz 
egyet amit kijátszol 3 koronával olcsóbban. A 
maradék 2 kártyát tedd vissza a pakli aljára.

Büntetés: Tegyél vissza a pakli aljára 2 
személyzetkártyát a kezedből vagy vesztesz 5 
győzelmi pontot.

Jutalom: Kapsz 1 kávét, 1 bort, 1 rétest és
1 tortát.

Büntetés: Az összes ételt és italt a vedégeidtől 
és a konyhából is tedd vissza a közös készletbe.

Jutalom: Kapsz bármilyen 2 ételt vagy italt.

Büntetés: Az összes ételt és italt a konyhából 
tedd vissza a közös készletbe.

Jutalom: Készíts elő egy általad választott 
szobát ingyen. A többi szabály ami a szobák 
előkészítésére vonatkozik változatlan.

Büntetés: Vesztesz 5 győzelmi pontot vagy 
vegyél le egy előkészített szobát a lehető 
legmagasabb emeletről.

Jutalom: Kapsz 5 koronát.

Büntetés: Vesztesz 5 koronát vagy 7 győzelmi 
pontot.



Jutalom: Húzz 3 személyzetkártyát. Az egyiket 
ingyen kijátszhatod, a másik kettőt tedd vissza 
a pakli aljára.

Büntetés: Vagy tegyél vissza 3 személyzetkár-
tyát a kezedből a pakli aljára vagy vesztesz 7 
győzelmi pontot.

Jutalom: Kapsz 8 győzelmi pontot.

Büntetés: Vesztesz 8 győzelmi pontot.

Jutalom: Kapsz 2 győzelmi pontot minden 
kijátszott személyzetkártyád után.

Büntetés: Vesztesz 2 győzelmi pontot minden 
kijátszott személyzetkártyád után.

Jutalom: Tegyél 2 bármilyen színű szobalapkát 
a hoteled első vagy második emeletére ingyen 
(mindig meglevők mellé). A lapkákat fordítsd a 
foglalt oldalukra.

Büntetés: Vagy tegyél vissza 2 foglalt 
szobalapkát a lehetséges legmagasabb 
emeletről vagy vesztesz 7 győzelmi pontot.

Jutalom: Tegyél 1 bármilyen színű szobalapkát 
a hoteledre ingyen (a meglevők mellé). A lapkát 
fordítsd a foglalt oldalára.

Büntetés: Vegyél le 2 foglalt szobalapkát a 
hoteledről. Az egyiket a lehetséges 
legmagasabb emeletről a másikat pedig az 
alatta levő emeletről ha lehet.

Jutalom: Játssz ki 1 személyzetkártyát ingyen.

Büntetés: Vagy dobj el 1 kijátszott személyzet-
kártyát amelyik a játék végén hatásos vagy 
vesztesz 10 győzelmi pontot.

A játék vége és a végső kiértékelés
A 7-ik forduló után következik a végső kiértékelés:

 Győzelmi pontokat kaptok minden olyan kijátszott személyzetkártyáért amelyik ad.

 Győzelmi pontokat kaptok minden foglalt szobáért: 1 pontot az első szinten levő szobákért, 2 pontot a második 
szinten, 3 pontot a harmadik szinten és 4 pontot a legfelső szinten.

 1 győzelmi pontot kaptok minden megmaradt koronáért és minden ételért és italért ani a konyhában maradt.

 Mindenki veszít 5 győzelmi pontot a kávézójában maradt minden vendégért.

A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyer. Egyenlőség esetén a megmaradt koronák, ételek és italok döntenek.

Változat kezdőknek
Azért, hogy a játékkal könnyebben megismerkedhessetek azt javasoljuk 
mindenki azonos személyzetkártyákkal játsszon. Az első játék megkezdése 
előtt válogassátok ki a kártyákat és mindenkinek adjatok egy készletet. A 
kezdőjátékos kapja az ”A” jelű kártyákat, a következő a ”B” jelűeket és így 
tovább. 
A maradék kártyákat keverjétek meg, ez lesz a húzópakli.

Változat haladóknak
A játék megkezdésekor mindenki kap 6 személyzetkártyát amiből egyet kiválaszt magának. Ezután a maradék 5 
kártyát mindenki továbbadja balra. Ismét mindenki választ 1 kártyát és a maradékot továbbadja. Ezt addig 
ismételjétek amíg mindenkinek 6 választott kártya lesz a kezében.



Személyzetkártyák

Kérdésed van a személyzetről? Szívesen állok rendelkezésedre. Szeretném bemutatni a 
személyzet minden tagját, és elmondani mikor aktiválhatók és mennyibe kerül az 
alkalmazásuk.
Van aki csak egyszer csinál valamit mikor alkalmazod vagyis kijátszod a 
személyzetkártryát.
Mások fordulónként egyszer dolgoznak. Eldöntheted ez mikor legyen, de ha elvégezték a 
munkájukat a forduló további részében szundikálnak (ami azt jelenti, hogy le kell 
fordítanod a kártyát). A következő fordulóban ismét rendelkezésedre állnak majd.
Vannak persze szorgalmasak is akik folyamatosan dolgoznak, ők a játék végéig 
használhatók.
Végül néhányan csak a játék végén kerülnek sorra mikor győzelmi pontokat adnak.

Bademeister / Úszómester (1 korona, egyszer): Lépj 3 mezőt előre a császársávon.
Barista / Barista (3 korona, egyszer): Kapsz 4 kávét.
Barmann / Csapos (4 korona, fordulónként): Kapsz 1 bort.
Bote / Küldönc (6 korona, állandó): A vendégeket ingyen veheted el a játéktábláról.
Butler / Komornyik (5 korona, állandó): A kék szobákat ingyen készítheted elő.
Chauffeur / Sofőr (5 korona, állandó): A piros szobákat ingyen készítheted elő.
Chefkoch / Séf (3 korona, egyszer): Kapsz 1 tortát, 1 rétest, 1 bort és 1 kávét.
Concierge / Házfelügyelő (4 korona, a játék végén): Minden foglalt kék szobáért 3 győzelmi pontot kapsz.
Dekorateur / Lakberendező (2 korona, állandó): Amikor 1-es vagy 2-es kockát választasz, előkészíthetsz egy 
szobát is.
Direktionsassistent / Aligazgató (4 korona, a játék végén): Minden kijátszott személyzetkártyáért 2 győzelmi 
pontot kapsz, természetesen az Aligazgatóért is.
Direktor / Igazgató (4 korona, a játék végén): Minden foglalt 3 különböző színű szobáért 4 győzelmi pontot kapsz. 
Egy szoba csak egy hármasban lehet benne.
Példa: A játék végén 3 piros, 4 kék és 6 sárga foglalt szobád van. Ezért kapsz 3x4=12 győzelmi pontot.
Empfangschef / Recepcióvezető (4 korona, a játék végén): Minden foglalt sárga szobáért 3 győzelmi pontot kapsz.
Etagendame / Szobaasszony (2 korona, a játék végén): Minden teljesen foglalt emeletért 5 győzelmi pontot kapsz.
Etagendiener / Szobainas (5 korona, állandó): Minden olyan kiszolgált vendégért akinek 4 étel vagy ital rendelése 
volt 4 győzelmi pontot kapsz amikor elhelyezed egy szobában.

Ugyanúgy megkapod a vendég győzelmi pontjait is.

Floristin / Virágárus (5 korona, állandó): A sárga szobákat ingyen készítheted elő.
Fremdeführer / Idegenvezető (2 korona, állandó): Minden kiszolgált zöld vendégért 2 győzelmi pontot 
kapsz amikor elhelyezed egy szobában.

Ugyanúgy megkapod a vendég győzelmi pontjait is.

Frühstückskellner / Reggeli pincér (4 korona, fordulónként): Kapsz 1 rétest.
Garderobenfrau / Ruhatárosnő (2 korona, állandó): Amikor 5-ös kockát választasz, kapsz 2 korona 
engedményt.

Ha az engedmény több mint a költség pénzt nem kapsz, mint általában.

Gärtner / Kertész (3 korona, állandó): Mindig amikor császári jutalmat kapsz, kapsz még 5 győzelmi
pontot is.
Hausdame / Házvezetőnő (2 korona, állandó): Amikor 3-as vagy 4-es kockát választasz, kapsz
2 győzelmi pontot.
Hausdetektiv / Házi detektív (2 korona, állandó): Amikor 5-ös kockát választasz lépj 2 mezőt előre a császársávon.
Hausverwalter / Gondnok (5 korona, állandó): Amikor vendéget helyezel el egy szobában, kapsz még 1 koronát is.



Innerarchiyect / Belsőépítész (3 korona, állandó): Amikor 3-as kockát választasz, kapsz 5 győzelmi pontot is.

Kaltmamsell / Hidegkonyhai szakács (2 korona, egyszer): Kapsz 4 rétest.

Kellnerin / Pincérnő (6 korona, fordulónként): Kapsz 1 tortát.

Konditor / Cukrász (3 korona, egyszer): Kapsz 4 tortát.

Küchenhilfe / Konyhalány (3 korona, állandó): Ingyen választhatod a 6-os kockát. A kockák száma eggyel több.

Liftboy / Liftesfiú (4 korona, a játék végén): Minden foglalt oszlopért 5 győzelmi pontot kapsz.

Marketingleiter / Marketing vezető (2 korona, a játék végén): Minden politikakártyán levő korongodért 5 győzelmi 
pontot kapsz.

Masseurin / Masszőrnő (1 korona, állandó): Minden kiszolgált sárga vendégért 1 koronát kapsz amikor a vendéget 
elhelyezed egy szobában.

Oberkellner / Főpincér (1 korona, állandó): Ingyen teheted az ételeket és az italokat a konyhádból a vendégekhez.

Page / Boy (2 korona, egyszeri): Megfordíthatsz két bármilyen színű szobalapkát a foglalt oldalára.

Personalchef / Személyzeti főnök (3 korona, állandó): Amikor a 3-as kockát választod, kijátszhatsz egy 
személyzetkártyát a kezedből.

Pferdeknecht / Lovász (4 korona, állandó): Minden kiszolgált piros vendégért 2 koronát kapsz.

Portier / Portás (5 korona, egyszer): Teljesítsd egy vendég rendelését, a szükséges ételeket és italokat a közös 
készletből vedd el.

Reservierungsleiter / Foglalásvezető (4 korona, a játék végén): Minden foglalt piros szobáért 3 győzelmi pontot 
kapsz.

Restaurantchef / Étteremvezető (2 korona, állandó): Amikor 1-es vagy 2-es kockát választasz, a kockák száma 
eggyel több.

A normál szabályok érvényesek, nem kaphatsz több tortát mint rétest vagy több kávét 
mint bort.

Rezeptionist / Recepciós (5 korona, a játék végén): Minden előkészített vagy foglalt szobádért 1 győzelmi 
pontot kapsz.

Schuhputzer / Cipőtisztító (4 korona, állandó): Amikor 4-es kockát választasz, minden kockáért léphetsz 
egyet előre a császársávon és a pénzsávon is, nem kell választanod.

Sekretärin / Titkárnő (5 korona, a játék végén): Másolhatod egy másik játékos személyzetkártyáját.

Természetesen olyan kártyát ami győzelmi pontot ad, másnak nincs értelme.

Sommelier / Borszakértő (2 korona, egyszer): Kapsz 4 bort.

Sous Chef / Helyettes séf (6 korona, fordulónként): Kapsz 1 kávét.

Stallmeister / Istállómester (1 korona, állandó): Minden kiszolgált kék vendégért léphetsz egyet a császársávon.

Telefonistin / Telefonoskisasszony (3 korona, a játék végén): A császársávon elfoglalt helyed kétszeresének 
megfelelő győzelmi pontot kapsz.

Rezeptionist / Recepciós (5 korona, a játék végén): Minden előkészített vagy foglalt szobádért 1 győzelmi 
pontot kapsz.

Schuhputzer / Cipőtisztító (4 korona, állandó): Amikor 4-es kockát választasz, minden kockáért léphetsz 
egyet előre a császársávon és a pénzsávon is, nem kell választanod.

Sekretärin / Titkárnő (5 korona, a játék végén): Másolhatod egy másik játékos személyzetkártyáját.

Rezeptionist / Recepciós (5 korona, a játék végén): Minden előkészített vagy foglalt szobádért 1 győzelmi 
pontot kapsz.

Schuhputzer / Cipőtisztító (4 korona, állandó): Amikor 4-es kockát választasz, minden kockáért léphetsz 
egyet előre a császársávon és a pénzsávon is, nem kell választanod.

Sekretärin / Titkárnő (5 korona, a játék végén): Másolhatod egy másik játékos személyzetkártyáját.

Akár 12 pontot is szerezhetsz így, hiszen a korongod a akár a 6-os helyen is lehet a 
császársáv utolsó kiértékelése után. (A szerző szerint 12 pont a maximum, hiába végzel előrébb. BGG fórum.)

Veranstaltungsleiter / Rendezvényvezető (5 korona, állandó): Ha fizetsz 1 koronát, elkerülöd a császársáv
0-ás mezőjéért járó büntetést.

Wäscherin / Mosónő (2 korona, állandó): Amikor 4-es kockát választasz, kapsz még 4 győzelmi pontot is.

Zimmerdiener / Szobaszervíz (3 korona, a játék végén): Kapsz 2 győzelmi pontot minden teljesen foglalt 
szobacsoportért.

A szobák foglaltak legyenek, csak előkészíteni a szobákat nem elég.

Zimmermädchen / Szobaasszony (4 korona, a játék végén): Minden foglalt szobáért 1 győzelmi
pontot kapsz.



Vendégkártyák

Köszönetnyilvánítás

A vendégek nyitott könyvnek számítanak a hozzánk hasonló szakértők számára, így 
csak néhányat kell elmagyaráznom.

Ha nem tudod megtenni, hát így jártál!

Micsoda smucig öreg fickó. Azért legalább könnyen kapsz 3 győzelmi pontot.

Bildhauer / Szobrász: Ingyen előkészíthetsz egy szobát az első vagy a második emeleten.

Reichsritter / Birodalmi lovag: Ő az egyetlen vendég aki nem ad jutalmat.

E. Gizia: Végrehajthatsz még egy kört de ne vegyél el kockát.

A tervezők köszönetet mondanak a játéktesztelőknek az idejükért, a javaslataikért és a lelkesedésükért:

Külön köszönet Flamina Brasininek az együttműködésért a hosszú játékfejlesztés összes fázisában.

A kiadó köszöni Grzegorz Kobielának az angol fordítást.

Magyar fordítás és szerkesztés: iszole



A szimbólumok áttekintése
Lépj előre a jelzett számú mezőt  
a császársávon.

Kapsz a jelzett számú és színű 
ételt vagy italt. Tedd a vendégek 
rendeléseire vagy a konyhádba.

Kapsz a jelzett számú általad 
választott ételt vagy italt. Tedd a 
vendégek rendeléseire vagy a 
konyhádba.

Kapsz 2 győzelmi pontot.

Készíts elő egy tetszőleges szobát 
a szabályoknak megfelelően. A 
költséget ki kell fizetned.

Készíts elő egy tetszőleges szobát 
a szabályoknak megfelelően. A 
költségnél 1 koronával 
kevesebbet kell fizetned.

Készíts elő ingyen egy tetszőleges 
szobát a szabályoknak 
megfelelően.

Kapsz 1 koronát.

Kijátszhatsz ingyen egy 
személyzetkártyát.

Kijátszhatsz egy személyzet-
kártyát a rajta látható költségnél 
3 koronával olcsóbban.

Húzz 1 személyzetkártyát a 
pakliból és vedd kézbe.

Húzz 3 személyzetkártyát a 
pakliból és az egyiket azonnal 
játszd ki a rajta látható költségnél 
3 koronával olcsóbban. A 
maradék 2 kártyát tedd vissza a 
pakli aljára.

Fordíts át egy jelzett színű 
szobalapkát a foglalt oldalára. A 
szürke szín azt jelenti, hogy 
tetszőleges színű lapkát 
megfordíthatsz.

Teljesítsd egy jelzett színű 
vendég rendelését, a szükséges 
ételeket és italokat a közös 
készletből vedd el. A szürke szín 
azt jelenti, hogy tetszőleges színű 
vendéget kiszolgálhatsz.

A jelzett színű szobákat ingyen 
készítheted elő.

Vegyél el egy vendégkártyát a 
játéktábláról ingyen, ha van hely 
a kávézódban.

egyszer                         fordulónként egyszer

állandó                                a játék végén
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